ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.879/25.08.2021

PROCES-VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 25.08.2021

Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.1384/25.08.2021.
Dl.Velicu Laurențiu –președinte de ședință – Bună ziua. Declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului
Local. Sunt prezenți 17 consilieri locali din totalul de 18 în funcție (absent dl.Văduva Marin), sedința este legal
constituită. De asemenea, la sedință participă de drept dl.primar Șonchereche Laurențiu Georgică și dl.secretar
general Dicianu Nicu. Din partea aparatului de specialitate al primarului participă dna Ilie Luminița (șef Serviciul
Strategie Dezvoltare). Pentru început am să-i dau cuvântul domnului secretar general.
Dl.Dicianu Nicu – secretar general – aduce la cunoștința consilierilor locali prevederile art.228 din Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 11.08.2021. Se
exprimă 17 voturi ”pentru”
Se dă citire Ordinii de zi.
1.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “Extindere rețea inteligentă de distribuție a
gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești-Oras, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare
sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, Județul Ialomița”
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi ''pentru''
Punctul 1. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Extindere rețea inteligentă de
distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești-Oras, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și
înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, Județul Ialomița”
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-dna Petcu Olga- președintele comisiei economice - prezintă raportul comisiei de specialitate prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre
Discuții:
Dl.consilier Niță Sebastian – Se actualizează datele?
Dna Ilie Luminița - șef Serviciul Strategie Dezvoltare – Proiectul respectiv a fost propus și aprobat prin
H.C.L.nr. 153/09.12.2020 cu titulatura”Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierele Fetești Oraș,
Coloniști, Vlașca și Buliga”. Proiectul a intrat în evaluare, iar în urma evaluării ni s-au solicitat clarificări. S-a

constatat că titulatura din Hotărârea Consiliului Local nu corespunde cu cea a Studiului de fezabilitate și a
proiectului depus. Proiectul, ca să respecte Ghidul solicitantului, trebuia sa amintească că se face atingere la sistem
inteligent. Și atunci ei când au depus documentația au depus-o așa cu titulatura din Raportul de astăzi. Eu dădusem
deja documentele pentru hotărâre. Pentru proiectul de astăzi indicatorii economici nu au fost modificați, doar au
suferit o altă aranjare așa cum s-a solicitat. În principal totul a plecat de la titulatură.
Dna consilier Petcu Olga – Nu s-a știut de la început?
Dl.consilier Nistor Gheorghe - Și vor mai fi modificări.
Dna Ilie Luminița – Aceasta este Solicitarea de clarificări. La fiecare fază de evaluare vor fi clarificări dacă
se consideră necesar.
Dl.consilier Mitache Gheorghe – Am întâlnit două forme de TVA, eligibil și neeligibil. Este corect?
Dna Ilie Luminița – Da, pentru că se recuperează de la consumator.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Să vorbim puțin de acest proiect. În 05.02.2020 ministrul Marcel Boloș din
cabinetul Orban, a inițiat un program național de racordare la gaze. În România doar 36% din gospodării sunt
racordate la sistemul de gaze naturale. Acest program începe din 17.08.2020 până la 31.12.2020. Inițial s-a
considerat că cu suma de 800 milioane euro s-a rezolvat problema. Atunci a fost și o mică problemă, o chestie
electorală, că s-a propus și conectarea gratuită. Dar nu se poate face gratuit.
Dna Ilie Luminița – Branșamentele sunt gratuite.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – În momentul când s-a făcut contabilizarea s-a constatat că pentru acest
program trebuie 2,5 miliarde euro, pentru că foarte multe primării au depus documente. Banii aceștia trebuia să fie
obținuți de la Bruxelles, dar proiectul a fost întors. Cu ajutorul ministrului industiei au făcut un artificiu și au spus
că în aceste gaze se va introduce 10% hidrogen obținut din surse verzi. Proiectul a mers mai departe, dar nici până la
această dată nu a fost semnat.
Dna consilier Petcu Olga – Din ce cauză nu a fost semnat?
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Pentru că ministrul Ghinea nu și-a făcut treaba, nici măcar nu a cerut
ajutorul miniștrilor din coaliție. Acum, referitor la proiectul nostru, eu unul sunt sceptic. Pe viitor să ne așteptăm la
modificări. Dacă vom reuși va fi nemaipomenit.
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Noi și Stelnica suntem singurii care au făcut proiect pe POIM, restul
lucreazză la documentații. Faptul că suntem în această etapă de evaluare este un lucru bun. Să lăsăm la o parte
politica.
Dl.consilier Gheorghiu Alexandru - Toți care au depus sunt în evaluare.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Da, dar știți principiul pe fonduri europene: ”primul venit, primul servit”.
Dl.primar Șonchereche Laurentțiu – Tocmai aceasta a fost și explicația noastră când am aprobat în
Consiliul local asocierea cu Stelnica. Această asociere a fost un lucru bun care ne-a adus mai multe puncte la
evaluarea proiectului depus. Din câte știu Bordușani, Făcăeni și Vlădeni lucrează la parteneriat, dar ca și variantă de
conectare cei la Distrigaz le-au dat tot Stația de la Fetești.
Dna consilier Petcu Olga – De ce nu au făcut cu localitatea Țăndărei?
Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Cei de la Țăndărei vor face parteneriat cu localitățile învecinate.
Dl.consilier Sima Cătălin – Și o soluție ulterioară va fi mărirea diametrului la conducta magistrală.

Dl.primar Șonchereche Laurențiu – Vor face o centrală SRM separată pentru ei. Pe noi ne interesează să
reușim pe oricare program.
Dl.consilier Nistor Gheorghe – Eu am făcut o prezentare să se știe cum stau problemele.
Intrucât nu mai sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 17 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 17 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.105/25.08.2021 privind implementarea proiectului
“Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești-Oras, Vlașca și
Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica,
Județul Ialomița”
Dl președinte de ședință Velicu Laurențiu mulțumeste celor prezenți în sală și declară închise lucrările
ședinței extraordinare a Consiliului Local.
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